Fundargerð
Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs - 175. fundur stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs haldinn í
Végarði Fljótsdalshreppi og fjarfundi, þriðjudaginn 23. ágúst 2022, kl. 13:00.

Fundinn sátu:
Auður H. Ingólfsdóttir, formaður stjórnar,
Vilhjálmur Árnason, varamaður formanns stjórnar,
Anna Dóra Sæþórsdóttir, varaformaður stjórnar,
Anton Freyr Birgisson, formaður svæðisráðs, aðalfulltrúi Skútustaðahrepps,
Árni Pétur Hilmarsson, formaður svæðisráðs, aðalfulltrúi Þingeyjarsveitar,
Jóhann F. Þórhallsson, formaður svæðisráðs, aðalfulltrúi Fljótsdalshrepps,
Matthildur Ásmundardóttir, formaður svæðisráðs, aðalfulltrúi Sveitarfélagsins
Hornafjarðar,
Sævar Þór Halldórsson, aðalfulltrúi, tilnefndur af umhverfisverndarsamtökum,
Snorri Ingimarsson, aðaláheyrnarfulltrúi, tilnefndur af Samtökum útivistarfélaga,
Ágúst Elvarsson, aðaláheyrnarfulltrúi, tilnefndur af ferðamálasamtökum á svæði
Vatnajökulsþjóðgarðs,
Ingibjörg Halldórsdóttir, staðgengill framkvæmdastjóra Vatnajökulsþjóðgarðs,
Ingibjörg Smáradóttir, verkefnastjóri skjalamála og skrifstofuþjónustu.
Ragna Fanney Jóhannsdóttir, aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar á austursvæði,
Agnes Brá Birgisdóttir, þjóðgarðsvörður á austursvæði.
Fjarverandi / boðuð forföll / í leyfi:
Hákon Ásgeirsson, varamaður varaformanns stjórnar.
1. Kveðjuorð frá fráfarandi framkvæmdastjóra Vatnajökulsþjóðgarðs - 2208063
Fráfarandi framkvæmdastjóri mætti á fund stjórnar og fór yfir mál þjóðgarðsins.
Gestir
Magnús Guðmundsson, fráfarandi framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs - 13:00
2. Austursvæði - skýrsla þjóðgarðsvarðar - 2006023
Þjóðgarðsvörður á austursvæði fór yfir málefni svæðisins.
Gestir
Ragna Fanney Jóhannsdóttir, aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar - 10:00
Agnes Brá Birgisdóttir, þjóðgarðsvörður á austursvæði - 10:00
3. Rekstur 2022 - 2201023
Fyrir fundinum lágu upplýsingar frá fjármálastjóra um stöðu rekstrar það sem af er
árinu.
Staðgengill framkvæmdastjóra kynnti stöðu rekstrar eftir fyrstu sjö mánuði ársins en
miðað við bókhald stofnunarinnar þá er rekstur í ágætu jafnvægi.
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4. Verkefni stjórnar veturinn 2022 - 2023 - 2208062
Umræður um áherslur og helstu verkefni stjórnar á komandi vetri.
Formaður stjórnar fór yfir áætlun um helstu viðfangsefni stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs
á komandi vetri.

5.

Erindi starfshóps umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytis um þjóðgarða og
friðlýst svæði - 2206044
Til kynningar.
Fyrir fundinum lá svar Vatnajökulsþjóðgarðs frá 5. júlí síðastliðinn við beiðni
starfshópsins um gögn.

6.

Vinna umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins varðandi skipulag stofnana
ráðuneytisins - 2208042
Til kynningar.
Staðgengill framkvæmdastjóra kynnti vinnu sem farin er af stað í umhverfis-, orku- og
loftslagsráðuneytinu varðandi skipulag stofnana ráðuneytisins. Markmið verkefnisins er
að greina möguleika til að efla, styrkja og samræma starfsemi þessara stofnana. Voru
stjórn kynnt fyrirliggjandi drög að greinargerð sem send verður ráðuneytinu á næstu
dögum þar sem fram koma ábendingar Vatnajökulsþjóðgarðs til verkefnisins.
Stjórn leggur áherslu á að vandað sé til undirbúnings og að horft sé til eðlis verkefna
stofnananna og þeirra markmiða sem ná á fram með starfseminni.

7. Skýrsla staðgengils framkvæmdastjóra - 2206035
Staðgengill framkvæmdastjóra fór yfir helstu mál frá síðasta stjórnarfundi.

Fundargerð ritaði: Ingibjörg Smáradóttir, fundarritari.
Fundi slitið kl. 16:00.
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